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Pokyny pro účastníky zájezdu do Velké Británie v termínu 17. – 21.3.2013 

   
    
I. Program: 
 
1. den: NE 17.3.:  V 9:45 hod. přistavení autobusu u Střední školy automobilní Holice, Nádražní 310, Holice,  
                                v 10:00 hod. odjezd směr Třemošnice  
                                V 11:00 hod. přistavení autobusu na autobusovém nádraží Třemošnice 
                                V 11:15 hod. přejezd do Prahy 
                              ve 13:00 hod. přistavení autobusu u Základní školy Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 
                              ve 13:15 hod.  odjezd směr Rozvadov a dále přes Německo, Belgii, Francii do Calais. 
 
2. den: PO 18.3.: Ranní trajekt z Francie do Anglie, přejezd na GREENWICH - Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená 
vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Procházka parkem, kolem Old Royal 
Observatory a nultého poledníku, kolem Námořního muzea (The National Maritime Museum), Queen´s House, Cutty Sark. 
Přejezd vlakem, procházka po trase: 
- Tower of London - procházka kolem pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých 
šlechticů a konaly se zde četné popravy. Nacházejí se zde královské korunovační klenoty. 
- St. Catharine´s Docks – starý dok, který byl v 70. letech 20. stol. renovován. Může se pochlubit starými otočnými mosty a také loděmi, 
mezi nimiž je i mnoho krásných starých plachetnic. 
- Tower Bridge – neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. 
Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. 
Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu.  
 - kolem lodi HMS Belfast – křižník Králov.námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum   
- Tate Modern Gallery – návštěva 
- přes Millenium Bridge 
- Monument – památník stojící nedaleko ulice Pudding Lane, kde 2. září 1666 vypukl velký požár Londýna, který zničil velkou část města. 
Navrhl jej sir Christopher Wren na památku Velkého požáru.  
- katedrála sv. Pavla - je nejvyšší kupulovitou stavbou v Londýně, 3. na světě, autor Ch. Wren, sarkofágy významných osobností VB   
- Museum of London - návštěva 
- Na závěr dne přejezd autobusem k  OLYMPIJSKÉMU STADIONU v Londýně v oblasti Stratford. Krátká zastávka u stadionu.  
Odjezd na ubytování do rodin.  
 
3. den: ÚT 19.3.: návštěva - CAMBRIDGE – starobylého a světoznámého anglického univerzitního města, které je zároveň považováno za 
středisko technologického centra Silicon Fen (elektronika, software a biotechnologie - pojmenované podle podobného technologického 
centra Silicon Valley v Kalifornii). Prohlídka univerzitních kolejí (King´s College či další), návštěva muzea Fitzwilliam Museum, výstup na věž 
kostela St. Mary. 
K večeru odjezd na nocleh do rodin. 
 
4. den: ST 20.3.: Ráno odjezd do centra LONDÝNA. Pěší procházka: 
- k Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge 
- kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do 
r. 1760 - konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny 
- pěšky po  Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street č. 10 (úřad a bydliště ministerského předsedy) 
- přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně), na Trafalgar Square se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě 
u Trafalgaru kolem budov   
- náměstí Piccadilly  Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně, mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou 
Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami. 
- National Gallery – návštěva londýnského muzea umění, které vlastní přes 2200 obrazů. Byla založena r. 1824 a dnes jsou v ní zastoupeny 
obrazy od 13. stol. až po impresionisty 19. stol. (např. Leonardo da Vinci, Vélazquez, Turner, Constable, Renoir atd.)   
- přejezd místní dopravou k prohlídce Muzea Madame Tussauds 
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- na závěr dne přejezd na Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých 
umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce  
Odjezd z Londýna na Eurotunel z Anglie do Francie. 
 
5. den: ČT 21.3.:  Přejezd přes Francii, Belgii a Německo. Příjezd do ČR v odpoledních hodinách. 
 

Cena zahrnuje: 

* dopravu luxusním autobusem 
* 1 x trajekt, 1 x  Eurotunnel 
* 2 x ubytování v rodinách s plnou penzí (obědy formou balíčků) 
* průvodce CK 
* informační materiály na cestu (mapky) 
* DPH 
* zákonné pojištění CK u pojišťovny Union   
 

Cena nezahrnuje:  

*  vstupné do navštívených objektů a jízdné místní dopravou (např. loď do Greenwich)  
* kapesné 
* komplexní cestovní pojištění vč. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění storna  
 
 
Orientační výše vstupů: 
                                                                                                                      děti do 15 (event. 16) let         studenti                                     dospělí                       

LONDON Vlak z Greenwich cca 2.00 GBP  cca 5.00 GBP cca 5.00 GBP 

Royal Observatory  
(otev.doba PO – NE 10.00 – 17.00) 

zdarma zdarma zdarma 

Queen´s House 
(otev. doba PO – NE 10.00 – 17.00) 

zdarma zdarma zdarma 

National Maritime Museum 
(otev.doba  PO – NE 10.00 – 17.00) 

zdarma zdarma zdarma 

National Gallery  
(otev.doba PO – DE 10.00 – 18.00) 

zdarma zdarma zdarma 

Madame Tussauds 
(otev. doba PO – NE 9.30 – 17.30) 

Platba na místě 25.80 
GBP 

 
Platba předem 610 ,- Kč 

Platba na místě 
30.00 GBP 

 
Platba předem 670,- Kč 

Platba na místě  
30.00 GBP 

 
Platba předem 750,- Kč 

Tate Modern Gallery 
(otev.doba  NE – ÚT 10.00 – 18.00) 

zdarma zdarma zdarma 

Monument 
(otev.doba PO – NE 9.30 – 17.30) 

1.50 GBP 2.00 GBP 3.00 GBP 

Museum of London 
(otev.doba PO – NE 10.00 – 18.00) 

zdarma zdarma zdarma 

CAMBRIDGE 

King´s College 
(otev.doba ÚT – PÁ 9.30 – 15.30) 

5.00 GBP 5.00 GBP  7.50 GBP 

St. Mary´s Church – výstup na věž 
(otev.doba PO – Ne 10.00 – 16.00) 

2.00 GBP 2.80 GBP 3.50 GBP 

Fitzwilliam Museum 
(otev.doba ÚT – SO 10.00 – 17.00) 

1.00 GBP 1.00 GBP 1.00 GBP 

 
 

II. Platnost cestovních dokladů:  

Na cestu do Velké Británie je nutný platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 2000 (zelený, se čtecím kódem). 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie, Francie a Německa. V případě, že účastník 
nebude mít platný doklad, nebude mu umožněn vstup do země. DŮLEŽITÉ: Pokud je účastník zájezdu cizinec a nevlastní český pas, je 
povinen si zjistit na cizinecké policii, příp. na Ministerstvu zahraničních věcí, zda je nutné si na cestu obstarat vízum. V případě, že si 
nezajistí potřebné vízum, může mu být zakázán vstup na území dané země.   
 

III. Informace o pojištění: 

Pojištění: 
Účastníci, kteří si připlatili v cestovní kanceláři komplexní cestovní pojištění do zahraničí od Union pojišťovny a.s., obdrží kartičky 
tohoto pojištění od průvodce během cesty v autobuse. Tento doklad je třeba mít neustále u sebe zároveň s cestovním dokladem. 
 

  



Při zdravotních potížích v zahraničí informujte vždy nejprve průvodce zájezdu (má u sebe veškeré doklady k pojištění), který Vám pomůže 
vyřešit vzniklý problém, příp. kontaktovat asistenční linku pojišťovny Union. 
 
Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdu jsou k dispozici k osobnímu nahlédnutí na webových 
stránkách pojišťovny UNION, a. s. (www.union.sk). 
 
Pojištěním zákazníka vzniká  vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou UNION, a. s.. CK BOCA spol. s r. o. je pouze zprostředkovatelem 
smluvního vztahu. Tento smluvní vztah je doložen uzavřenou smlouvou, jejíž plné znění je zákazníkům k dispozici k osobnímu nahlédnutí 
v provozovně CK.  

 
 
 

IV. Zajištění občerstvení během cesty v autobuse: 

Čaj, káva, nealkoholické nápoje (nákup za Kč). 
 

V. Nezapomeňte si vzít s sebou: 

- platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz a event. také jeho kopii (stránka s osobními údaji a fotografií)   
- léky, které pravidelně užíváte, deštník, sluneční brýle 
- pohodlný oděv a obuv (počítejte s oblečením pro studené i teplejší počasí), domácí obuv 
- ručník a věci osobní hygieny 
- deku, malý polštářek (pro větší pohodlí během cesty)  
- kapesné v Kč – možnost zakoupení občerstvení v autobuse, kapesné v GBP a drobné mince EU (WC přes Německo) 
- anglicko-český, česko-anglický slovník  
- malý batoh na svačinu, láhev z umělé hmoty a šťávu či rozpustný prášek na pití  
- drobný dárek do rodiny  

http://www.union.sk/


- kartičku zdravotní pojišťovny v ČR (pro případ zdravotních potíží při přejezdu přes ČR). 
- budík, fotoaparát, adapter na zásuvky (pro případ, že budete používat fén, nabíječku na telefon apod.) 
 

VI. Doprava a průvodce: 

Doprava je pro Vás zajištěna autobusem firmy Bohumil Dařílek, provoz autobusu budou zajišťovat 2 řidiči této firmy. Po celou dobu zájezdu 
se o Vás bude starat zkušená průvodkyně naší CK paní Marie Bíbrová. 
 

 

VII. Ubytování v rodinách: 

Adresy ubytování v rodinách včetně telefonního čísla rodiny obdrží všichni účastníci v autobuse. Ubytování probíhá tak, že autobus přijede 

na určené místo, kde se sjedou ve stanovený čas rodiny autem (event. pěšky, pokud je ubytování blízko). Místní organizátorka nahlašuje 

jména studentů a přiřazuje jim rodiny, které si je hned odváží do svých domovů. Ubytovatelé i studenti jsou předem informováni o 

přesném místě (a času setkání skupiny). Studenti se v  rodině ubytují, obdrží večeři, a pokud mají zájem, mohou si s rodinou večer povídat. 

Druhý den je ráno rodina probudí (pro jistotu si vezměte z domova budík) a po snídani je odveze na místo srazu, event. pokud bydlí rodina 

blízko, dojdou na místo srazu pěšky. V případě, že se studentům v rodině něco nelíbí, je nutné, aby to nahlásili hned při příchodu do 

autobusu průvodkyni nebo učitelce, aby bylo možné vzniklou situaci hned na místě srazu vyřešit s místní organizátorkou. Rodiny jsou ale 

spolehlivé, pečlivě vybírané, nemělo by k těmto situacím docházet, (event. k nedorozumění může dojít z důvodu jazykové bariéry nebo 

nepřesné angličtiny, proto doporučujeme mít při sobě slovník a v případě nejasností jej použít). Při ukončení pobytu v rodinách doveze 

rodina nebo doprovodí studenta k autobusu. Doporučujeme studentům nosit s sebou v peněžence nebo v  dokladech adresu rodiny, kde 

jsou ubytováni, aby ji v případě potřeby měli při sobě. 

 

VIII. Kontakty 

Zastupitelský úřad ČR ve Velké Británii: Embassy of the Czech Republic, 26, Kensington Palace Gardens, London, W8 4QY, tel. 

0044/207/2431115.  

 

Kontaktní osoba v ČR pro naléhavé případy: tel. CK  00420/466 511 041 nebo 00420/466 530 209, 

ev. mobil p. Jitka Borůvková 00420/736 646 211 nebo p. Hana Cincibusová 00420/603 451 403 

 
POZOR!!!! Do 15. 10. 2013 probíhá soutěž o nejkrásnější a nejzajímavější foto pořízené na zájezdu pořádaného CK BOCA a to v období od 

15. 10. 2012 do 15. 10. 2013. 

V případě zájmu o účast v této soutěži, zasílejte své foto po návratu ze zájezdu na e-mail: info@ckboca.cz. 

 

 

Příjemný pobyt plný krásných zážitků a šťastný návrat domů Vám přeje kolektiv pracovníků  
 

CK BOCA! 
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